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Notulen ALV Tennisvereniging Berg en Dal 20 februari 2019
1. Opening en vaststellen agenda
2. Vaststellen van de notulen van de vergadering van 21-2-’18 (bijlage)
3. Mededelingen voorzitter
4. Overzicht activiteiten van 2018 : Vervolg project vrijwilligersbijdrage
Jeugdcommissie activiteiten
Samenwerking Helicon
Start Project Verduurzaming
Samenwerking kring Berg en Dal vanuit knltb
5. Presentatie plannen voor 2019: Vervolg project Verduurzaming
Vervolg project vrijwilligersbijdrage;KNLTB club app
6. Toelichting jaarcijfers 2018:
a. Financieel verslag 2018
b. Bevindingen kascontrolecommissie (en verzoek van bestuur aan
de ALV de jaarrekening goed te keuren en de penningmeester
decharge te verlenen voor het gevoerde financiële beleid. Koen
Tangelder, Gotfried Brouwers en Theo Wanders vormden voor
2018 de kascontrolecommissie.
c. Verzoek aan ALV in te stemmen met het gevoerde beleid in
2018 en het bestuur daarvoor decharge te verlenen.
7. Financiën 2019
a. Contributies 2019. Voorstel contributie 2019 ongewijzigd:
Volwassenen €145, juniorleden €100,- en pupillen €70,- .
Ledenwerfactie €110,b. Begroting 2019.
c. Benoeming kascontrolecommissie 2019.
8. Bestuur:
• Voorzitterschap Harry Peters tot 2019. Arjan Zoet stelt zich
kandidaat voor het voorzitterschap van RV Berg en Dal en
stelt zich voor*
• Vacature parkbeheerder en vrijwilligerscoördinator
• Samenstelling en functieverdeling bestuur 2019 . Marcel van
Dommelen en Ellis Vissers blijven aan in 2019 als resp.
penningmeester en secretaris
• Overdracht voorzitterschap
9. Rondvraag
10. Sluiting
Aanwezig voor: Zie presentielijst.
Afmelding: Clemens Verwey
Ad 1) Vaststelling agenda
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Voorzitter opent de vergadering en begint met een huishoudelijke mededeling van deze 40e
jaarvergadering, dat hij vertraagd was door autopech en wacht op bericht van de ANWB.
Ad 2) Vaststellen notulen ALV 2018. Op- en aanmerkingen op jaarverslag van 2018. Notulen
worden goedgekeurd.
Ad 3 en 4) Mededelingen voorzitter en Activiteiten 2018 door Ellis en Harry vermeld.
• 3 Parkbeheerdagen zijn door Harry georganiseerd, sinds 2017
in samenwerking met Helicon Groenschool, en nu
overgedragen aan een klein committee, bestaande uit Mari
Thijssen, Tom Lutgard en Irma Mosselman. Harry noemt ook
nog de firma van Raay die 1x per jaar een dag gratis komen
snoeien in ruil voor weergave van het winddoek.
• Het project vrijwilligersbijdrage is vervolgd met een vacature
voor een vrijwilligerscoordinator bij Forte Welzijn, een
welzijnsorganisatie voor de gemeenten Berg en Dal,
Overbetuwe en Heumen. Het bestuur vindt dit project dermate
belangrijk dat ze hier een financiële vergoeding tegenover stelt.
Jos Verstegen en Eric Nuy vragen zich af of je hier een
vergoeding tegenover moet stellen, ‘dit soort klussen kan toch
vrijwillig worden verricht. Hellend vlak met vergoeding voor een
vrijwilligers coördinator, Je motiveert mensen niet om dit te
gaan doen, als je er een vergoeding tegenover zet”, aldus Jos
en Eric. Het bestuur geeft aan het ook ideaal te vinden als hier
ook een lid zich vrijwilliger voor zou melden, maar het bestuur
schat in dat het teveel werk is voor 1 clublid en wijst nogmaals
op de vacaturetekst op de website. Er is nog niemand bereid
gevonden om dit te doen. Het betreft een functie die
grotendeels in eigen tijd in te vullen is en naar schatting 1-3 uur
werk per week hooguit kost.
• Schakelaars vervangen, elektriciteit verduurzaamd om samen
1600 euro te besparen.
• Oranjefonds heeft een paar honderd euro opgeleverd. Femke
van Leeuwen heeft dit gecoördineerd en uiteindelijk 2 leden
hebben gecollecteerd. We hopen ook dit jaar weer te
collecteren, als er leden zijn die dit als vrijwilligersbijdrage willen
oppakken.
• Overgegaan op 1x per 2 jaar onderhoud van de smashcourt
banen.
• Triepeltoernooi geslaagd weer in 2018 met nieuw lid van de
Triepelcie, Yvonne Beugelsdijk, vergelijkbaar aantal
deelnemers en een geslaagde feestavond ter ere van ons 40
jarig jubileum.
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Jeugdcommissie is enthousiast verder gegaan na de start in
2017 en heeft een 2e competitieteam aangemeld en een
geslaagde disco avond georganiseerd voor kinderen en hun
ouders.
We zijn aangemeld bij kring Berg en Dal, een initiatief vanuit de
knltb dat onze voorheen BLOEMIG cie landelijk ondersteunt.
Kring Berg en Dal bestaat uit de clubs uit de polder nl. PIT, Tv
Leuth, TV Ooy, Oorsprong, Tv Groesbeek en TV Berg en Dal.

Ad 5) Plannen voor 2019 worden genoemd door Harry en Marcel.
Groot project verduurzaming, later nader uiteengezet door Hub en Jos, nu te beginnen met het
vervangen van de lampen door LED verlichting. Mogelijk ook niet alleen zuiniger licht, maar ook
beter licht. Groesbeek heeft al Led verlichting aangeschaft.
Aantal taken kan wellicht worden geautomatiseerd. Arjan de Vries helpt ons om meer processen te
automatiseren, opdat deze ons als bestuur uren werk uit handen kan nemen. Ada de Metz biedt ook
haar hulp aan.
Club app kan ondersteunen in het plannen van bardiensten, delen van ledenadministratie, digitaal
afhangbord, koppelen van leden, bekijken van competitieuitslagen en rankings, inschrijven voor
toernooien. Er zijn 2 leden, Joyce vd Velden en Femke van Leeuwen, gevraagd om dit uit te
proberen en dit bij tevredenheid terug te koppelen aan het bestuur en uit te rollen over de hele
vereniging.
Ad 5a) Project verduurzaming
Hub Hamers neemt het woord. Start vanuit de optiek van de penningmeester die de
energierekening in de hand wil houden. Laaghangend fruit was de koelkast en de LED verlichting.
Energiescan leverde vervolgens verdere aanknopingspunten voor verdere verduurzaming voor de
komende 40 jaar.
Goede financiële basis, geeft mogelijkheden om ook op langere termijn te investeren in betaalbare
sportbeoefening. Clubgebouw is 40 jaar oud.
Energiegebruik verder terugbrengen naar energieneutraal (ENG) is het doel.
Aanpak van het clubhuis met behoud van het eigenen, het driepuntige dak.
Hub geeft de kosten en baten weer bij meerdere scenario’s. Als je niets doet, gaan de
energiekosten omhoog, nu al 25 euro per lid per jaar. Er zal sowieso gerenoveerd moeten worden.
2 ton kosten voor het project, met ongeveer 1 ton aan subsidie vanuit de gemeente. Er zal geleend
moeten worden, onder gedeeltelijke garantstelling van SWS, tegen een rente van
Hub noemt de verdere concretisering van dit project, zie dia’s. Hij noemt vernieuwing/isolatie van
het dak, PW panelen, eventueel een zonneboiler, triple beglazing, zonwering, velux ramen,
verwijdering asbest, isolatie van de wanden. Hub heeft een dia met een sfeerimpressie op basis
van de eerste ideeën.
Ada geeft aan dat de aanpak/renovatie van de keuken ook meteen meegenomen kan worden. Hub
antwoordt dat dat ook later nog binnen dit project toegevoegd kan worden.
Godfried oppert dat een paar jaar wachten wellicht minder duur is, gezien de momenteel sterk
aantrekkende markt in de bouwsector. Eric geeft aan dat de subsidie ook niet zeker is als je een
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paar jaar wacht. Kan dit eventueel in etappes, vraagt Joyce. Hub geeft aan dat het efficiënter is om
het binnen 1 project aan te pakken. Bovendien gaat er nu al veel warmte verloren.
Het is nog niet duidelijk van bijvoorbeeld 25 panelen wat ze op zouden kunnen leveren, de schatting
is 6.000 kW.
Clubhuis wordt eigenlijk niet zo intensief gebruikt, geeft Mari aan. Is dat dan niet zonde dan?
Marcel antwoordt dat er toch meer partijen gebruik maken van het clubhuis dan in eerste instantie
merkbaar is, bijvoorbeeld 2 hardloopgroepen en incidentele maar wel jaarlijkse evenementen. We
willen de bardiensten meer gaan stimuleren om toch meer clubgevoel en continuïteit te houden.
Clubs hebben uiteindelijk toch een accommodatie nodig, voegt Jos. Een clubhuis van 40 jaar heeft
toch renovatieplannen nodig. Als we dit combineren met verduurzaming, komen we nu dus uit op dit
ambitieuze project.
Arjan vermeldt dat het ook de moeite waard is om te gaan kijken hoe je meer clubs binnen gaat
halen om het clubhuis goed gevuld te houden en nog meer gebruik te maken van ons clubhuis.
Gemeente subsidieert de kleedkamers, niet de keuken. Vandaar de keuze om hier nog mee te
wachten en niet op te nemen in de offerte van het plan Verduurzaming.
Mari vraagt ook om aandacht voor de binnenkant, in de vorm van vernieuwing van de keuken,
barinstallatie en koffie apparaten. Opzetten nieuwe bar- of keukencommissie?
LED verlichting kan na maart al worden geïnstalleerd. Verder ligt een financieringsvoorstel en
subsidie aanvraag. Zal ook worden gepresenteerd aan de leden.
Marcel loopt door de grove cijfers heen, voor de komende jaren, inclusief subsidie mogelijkheden,
rentestand en afbetaling.
Draagvlak van de leden natuurlijk belangrijk, ook om mee te denken over voorkeuren voor materiaal
etc. De leden zullen later dit jaar nogmaals opgeroepen worden om het definitieve project goed te
keuren. We beginnen natuurlijk niet voordat de toezegging van de subsidie binnen is.
Nu aan de slag met definitief maken van project, aanvraag van subsidie en natuurlijk goedkeuring
van de leden om in januari 2020 te kunnen starten. Post onvoorzien wordt nog gemist door Theo
Wanders. Freek oppert nog de mogelijkheid van ledencertificaten, nu nog niet opgenomen.
Joyce voelt een urgentie en vraagt het bestuur wat van de leden nu gevraagd wordt. Verdere
uitwerking kost vooralsnog geen geld, ook omdat de commissieleden gratis hun uren ter
beschikking stellen.
Wat is het werkkapitaal, wordt gevraagd? 25.000 euro aldus Marcel, en daar komt de contributie
van 2019 bij, met een groei de afgelopen jaren van ongeveer 4 a 5 duizend per jaar.
We zouden voldoende overhouden aan buffer. De subsidie is daar niet bijgerekend.
Godfried vraagt of subsidie afhankelijk is van de totale uitgaven en of deze minder wordt als je
minder uitgeeft. Antwoord van Marcel is bevestigend, subsidie is altijd een percentage van de
investering.
Jos voegt toe dat het nu vooral informeren betreft over de richting die we willen ingaan, nog geen
definitieve toezegging of precieze begroting. Gezien de looptijd is er een voorlopige begroting bij de
gemeente ingediend, om vooruit te kunnen.
Het wordt een lening bij de gemeente, garant gestaan door de stichting Waarborgfonds in de Sport
(SWS), zoals we dit ook aangingen bij het vervangen van onze tennisbanen in 2015.
Voorzitter vraagt om groen licht voor het vervolg van dit project en deze wordt gegeven. Applaus
voor de commissie Verduurzaming en hun inspanningen tot nu toe.
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Ad 6) Toelichting jaarcijfers 2018
a) Marcel presenteert de jaarcijfers en vergelijkt deze met die van de afgelopen jaren. Zie dia’s
en papieren verslag jaarrekening.
Aantal uitgaven is omhoog gegaan, bv gas en electra plus 600 euro en post ‘overig’ (band
feestavond, reparatie schuifpui, onderhoud smashcourt).
Hans Potjes vraagt over welk contract er is met de energiemaatschappij. Marcel vermeldt dat we
met “Sportstroom” werken binnen een 2-jaarlijks contract.
Parkbeheer wat meer kosten dan gepland, grotendeels verduurzamingsmaatregelen die tot
bezuiniging op langere termijn. Energiescan uitgevoerd, wat direct resulteerde in vervanging van de
oude koelkast.
Aan de inkomstenkant, het stabiel en zelfs wat groeiend aantal (jeugd)leden sinds de vervanging
van de banen in 2015. Baromzet stabiel, sponsoring stabiel. Aantal jeugdleden is dus toegenomen.
Baromzet rond de 58% stabiel, bij wat hogere barprijzen enerzijds en anderzijds meer consumpties
weg.
Jos voegt toe dat hij de toename van de jeugdleden eerder relateert aan de gezinskorting dan aan
het onderhoud van de smashcourtbanen. Jos geeft aan dat zijn buurman ook hulp heeft
aangeboden. Marcel antwoordt dat hij het veel werk vindt en dat hulp met automatisering (pakketten
invoeren) toch buiten het aanleveren van de cijfers om kan gebeuren. Eric Nuy biedt ook zijn hulp
aan bij het aanleveren van de jaarcijfers.
Sponsoring loopt aardig terug. Mari vraagt hier naar. Oranjefonds, NIMCO, Clubactie, van Raay (1
dag onderhoud), Clubkascampagne Rabobank (ongeveer 200 euro). Arjan voegt als medewerker
van de Rabobank toe dat het budget van de clubkascampagne
b)
Kascontrole: Theo Wanders geeft complimenten aan de penningmeester en verleent
decharge namens de kasontrolecommissie.
c)
De ALV stemt in met het gevoerde financiële beleid in 2018 en verleent decharge aan
het bestuur.
PAUZE
Ad 7) Financiën 2019
a)
Contributie kan gelijk blijven en we zetten onze Maak Kennis met Tennis actie en de
gezinskorting door.
b)
Marcel vervolgt met de uitgangspunten van de begroting voor 2019.
We verwachten gelijkblijvende inkomsten, met wat meer subsidie (door de toename van de
jeugdleden in 2018), minder incidentele kosten dan in 2018.
LED verlichting wordt aangeschaft, met forse subsidie, die al meteen een energiebesparing gaat
opleveren. Lampen gaan zeker langer dan 8 jaar mee.
Uitvoerige begrotingscijfers worden in een tabel gepresenteerd. Op parkbeheer zijn we wat hoger
gaan zitten, omdat we rekening houden met de ophoging van de wettelijke vrijwilligersvergoeding.
Dit betekent dat we onze groundsman ook enkele honderden euro’s meer willen gaan vergoeden.
Knltb club app gaat ongeveer 1 euro per lid kosten.
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De penningmeester vraagt of de begroting voor 2019 kan worden goedgekeurd. Jos voegt nog toe
dat er de laatste jaren meer subsidie door de gemeente wordt afgegeven oa vanuit de harmonisatie
van het sportbeleid en de uniformering binnen de kernen van de gemeente Berg en Dal, anders dan
in het verleden. Hij verwacht dat de financieringsstructuur van de vereniging hiermee meer
ontspannen wordt.
Mari heeft nog een vraag over dotatie groot onderhoud, 2500 euro. Marcel zegt toe dat hij daar
meer informatie over zou willen. Aanvankelijk gebaseerd op afschrijving banen. Terechte opmerking
volgens Jos. Marcel zegt toe er in later stadium nog op terug te komen met Mari.
c)
Kascontrolecommissie 2019 bestaat uit Koen Tangelder (3e jaar), Theo Wanders (2e
periode , 2e jaar) en nieuw heeft zich bereid gevonden Jan van Beusekom.
Ad 8) Bestuur 2019
We nemen afscheid van Harry en verwelkomen Arjan Zoet!
Arjan Zoet, 38 jaar afkomstig uit Winterswijk, vanuit deze regio vertrouwd met vrijwilligerswerk en
het clubleven. Hij wil graag wat terug doen voor het dorp waar hij sinds enkele jaren woont met zijn
vrouw en 2 dochters. Hij is blij met de kritische inbreng deze avond en gaat er samen met zijn
vrienden de schouders onder zetten.
Marcel van Dommelen en Ellis Vissers blijven aan als resp. penningmeester en secretaris
Ad 9) Rondvraag en afsluiting
Freek bedankt het zittende bestuur voor hun inzet het afgelopen jaar.
Mari Thijsen doet een oproep voor de eerste Parkbeheerdag, de NL-doet dag op zaterdag16 maart
as. We zoeken nog vrijwilligers. Marylyn en Marian zeggen hun medewerking toe in de vorm van
ondersteuning van de inwendige mens.
Hans Potjes vraagt naar het net over de tennismuur. Verder wil hij graag in juni een toernooi gaan
organiseren, teamtennis met teams van 6 leden. Dit is de eerste aankondiging.
Het bestuur neemt contact op met Hans voor verdere promotie en uitwerking, eventueel in
samenwerking met de pr commissie. Een fakkeltoernooi is ook een optie.
Hiermee wordt de jaarvergadering gesloten en de avond feestelijk afgerond met een drankje van
het bestuur.
Notulen opgemaakt 12-3-‘19
Ellis Vissers, secretaris TV Berg en Dal
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